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Abstract 

This paper aims to examine how sexuality is represented in six children’s books who claims to be 

either norm-critical and/or queer. I am using a qualitative method that consist of text and picture 

analysis designed by Stuart Hall, to examine what discourses and norms that the children’s books 

depicts. I will also take aid in the queer theoretical perspective to visualize and point out the 

heteronormative power structures and how they can be understood. The theoretical frame of 

reference consists of previously mentioned queer theory and different theoretical concepts like 

parenting, birth giving, biological aspect, family and stereotypes.

The results of this paper shows that with help of theory, method and analysis that it is possible to 

determine that only one of the six chosen children’s books is norm-critical and queer. The rest of the 

children’s books show more or less heteronormative structures and patterns that goes against the 

claimed norm-critical and queer perception of the books. Not only are these five children’s books 

recreating heteronormative structure, they are also enhancing them. According to international 

research there seems to exist a trend within western children’s literature whereas some sexualities 

are censored and placed in pecking order according to society’s norms and values. Lastly it is 

therefore of crucial importance that pedagogues active in preschool continuously remain critical, 

analytical and evaluative toward the material they aim to acquire and use.
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Sammanfattning

Denna studie ämnar till att undersöka hur sexualitet representeras i sex stycken påstått normkritiska 

och queer barnböcker. Jag använder mig av en kvalitativ metod som består av text- och bildanalys 

utformad av Stuart Hall, för att undersöka vilka diskurser och normer som gestaltas i barnböckerna. 

Jag kommer även att ta hjälp av det queerteoretiska perspektivet för att försöka synliggöra och peka 

på heteronormativa maktstrukturer och hur de kan utläsas. Den teoretiska referensramen består av 

queerteori som nämnts ovan, men även olika teoretiska begrepp som föräldraskap, barnalstring, 

biologisk aspekt, familj och stereotyper.

Resultatet av denna studie visar att med hjälp av teori, metod och analys är det konstaterbart att 

endast en av de utvalda sex barnböckerna är normkritisk och queer. Resterande barnböcker visar 

mer eller mindre strukturer och mönster av heteronormativitet som går emot de påstådda 

normkritiska och queera uppfattningarna om barnböckerna. Inte bara återskapar dessa fem 

barnböcker heteronormativa strukturer utan även förstärker de. Utifrån internationell forskning visar 

det sig även finnas en trend inom västerländsk barnlitteratur där viss sexualitet censureras och 

hierarkiseras utifrån dagens samhälles normer och värderingar. Slutligen är det därmed av vikt att 

pedagoger verksamma inom förskola kontinuerligt förhåller sig kritiskt, analyserar och utvärderar 

det material som de ämnar inhämta och använda sig av.

Nyckelord:

Sexualitet, queerteori, normer, barnböcker, censur



Förord

Jag vilja tacka min familj och mina vänner för det enorma stöd som jag har fått under denna tuffa 

tid som uppsatsskrivare. Ett extra stort tack vill jag även tilldela Fredrik och Linnea som alltid 

funnits där som moraliskt stöd när det har behövts som mest.
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1. Inledning

En dag sprang jag in i en bekant på tunnelbanan, vi kan kalla denna bekanta för Bill. Bill frågade 

mig hur det går med min studie, vilket ämne jag skulle skriva om och därefter vilka barnböcker jag 

hade valt att analysera. När jag berättade att en av barnböckerna jag hade valt var Jösta och Johan 

av Anette Skåhlberg så utbrast hen glatt med “Åh Jösta och Johan! Den boken är så bra! Så fint sätt 

att introducera andra sexualiteter för de små”. Min spontana tanke var att jag naturligtvis höll med, 

det var ju tack vare den boken som jag intresserade mig för ämnet sexualitet i barnböcker. Trots min 

initiala positiva åsikt om boken så kände jag inte samma varma känslor som tidigare efter att ha läst 

Jösta och Johan cirka 20 gånger. Jag valt att detta citat får inleda min studie då det ramar in det som 

jag vill undersöka, problematisera och belysa och med min studie. 

Något som jag har fått upp ögonen för nu under min förskollärarutbildning är att det har kommit en 

del normkritiska böcker ämnade för de yngre barnen. Många utger sig för att ha ett normkritiskt 

förhållningssätt i sina böcker och vill visa barn att det finns fler verkligheter än endast en. Efter att 

ha tagit del av böcker på förskolor under arbetstid och utbildning så har jag upptäckt att många 

böcker kanske inte är så normkritiska som de uppfattas vara. Trots detta så är det enligt Läroplanen 

för förskolan viktigt att arbeta med bilder och text inom förskolan men även att lära barn om alla 

individers lika värde oavsett sexuell läggning (Lpfö98, rev 2016, s. 10 & 16). Detta fick mig att 

vilja fördjupa mig inom just barnböcker, hur de behandlar sexualitet vad detta kan betyda för mig 

som framtida förskollärare.

Att prata om barn och sex i samma kontext har jag uppfattat som extremt tabubelagt och en blir ofta 

ifrågasatt när en ens vågar snudda vid ämnet. Detta restriktiva tankesätt är något som jag skulle vilja 

bryta emot och våga utmana med min undersökning. Huvudsakligen med argumentationen att vi 

inte kan lära oss om någonting om vi inte först vågar prata om det. På grund av detta har jag med 

denna undersökning förhoppningen om att kunna bidra med kunskap till ett tabubelagt och vagt 

utforskat område.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur sexualitet framställs i sex stycken nutida barnböcker. 

Huvudsakligen för att se om de verkligen är normkritiska och queer som de utges vara med hjälp av 
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queerteori. Men även med hjälp av teoretiska begrepp för att visa på hur mångfacetterat begreppet 

sexualitet är, speciellt inom sammanhang som inkluderar barn.

• Hur framställer, konstruerar och representerar barnböcker litterära karaktärer och sexualitet?

• Vilka normer förekommer i barnböckerna?

1.3 Begreppsförklaring

• Barnböcker: Böcker avsedda och anpassade för barn mellan ett till sex år, innehållande bild 

och enklare text. Jag har valt att prioritera användandet av begreppet barnbok före bilderbok 

och barnlitteratur för att underlätta min begreppsanvändning.

• Sexualitet: Sexualitet kan innebära mycket, men i denna studie hänvisar jag till forskaren i 

genusvetenskap Fanny Ambjörnssons definition av begreppet sexualitet. Ambjörnsson har 

delat upp begreppet i tre kategorier. Kategorierna är sexualitet som handling, 

identitetsmarkör och normsystem (2006, s. 36). 

• Norm: En uttalad eller outtalad verklighet där något ses som önskvärt och annat än normen 

ses som avvikande och icke önskvärt.

• Diskurs: Uppfattningen om att vi människor med hjälp av språket producerar kunskap och 

mening. Kunskap, mening och språk är konstant föränderligt i tid och rum.

• Karaktär: Personskildringar som illustreras med hjälp av bild och text för att indikera en 

specifik person. En barnbok kan ha flera karaktärer, bland annat huvudkaraktärer som 

huvudfokus ligger kring och bi-karaktärer som är sekundära men ändå vitala för handlingen.

2. Bakgrund

I denna del av undersökningen kommer jag att redogöra för relevant litteratur som ligger till 

bakgrund för ämnesvalet och som även ger en djupare förståelse för läsaren inom ämnet.

Ingrid Nettervik, universitetslektor i litteratur, definierar att barnlitteratur huvudsakligen är skapad 

för barn och ungdomar, inte att de är skrivna av barn. Språket i barnlitteratur är i regel anpassat till 

barn, där svårare begrepp, svåra meningar och stora textmassor undviks (2004, s. 9). Professor i 

litteraturvetenskap Maria Nikolajeva förklarar ett liknande fenomen till barnlitteraturen, närmare 

bilderboken. Bilderboken är enligt Nikolajeva en kombination av verbala och visuella 
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kommunikationsmedel som därmed gör bilderboken till en konstform utan like. Att mottagaren 

måste koppla samman tvådimensionell bild och text för att förstå helheten gör bilderboken inte bara 

unik ur ett konstperspektiv men även ur ett förmedlingsperspektiv där bilderboken ses som 

syntetiskt medium. Med syntes så menas det att i syntesen skapas den betydande samverkan mellan 

olika nivåer, som tidigare nämnt det visuella (bild) och det verbala (text). Ett medium är ett 

förmedlande av information och kunskap (Nikolajeva, 2000, s. 11).

Professorerna i litteratur Lena Kåreland och doktor i pedagogik Agneta Lindh-Munther skriver 

tillsammans om skönlitteratur för barn i förskoleålder. De tar upp en viktig aspekt kring barnböcker 

och dess påverkan på barn. Att den litteratur som barn omges av och interagerar med kan ha 

betydande inflytande i hur barn förstår, tolkar och uppfattar världen. I och med detta kan barn 

undermedvetet tolka de normer som barnböcker innehåller som en verklighet om ingen motpol 

presenteras. Med motpol så menas barnböcker som är kritiska mot de rådande normerna. 

Barnböckers innehåll är färgat av samhällets och tidens sociala och kulturella värderingar som i sin 

tur förmedlar en verklighet, normen, för mottagaren (Kåreland, Lindh-Munther, 2005, s. 126-127). 

3. Teoretiskt perspektiv och teoretiska begrepp

Här nedan kommer jag att redogöra för det teoretiska perspektiv och teoretiska begrepp som jag 

kommer att använda mig av i denna studie. Först redogörs det för det queerteoretiska perspektivet. 

Efter det råder en sammanställning av olika teoretiska begrepp som kan användas i arbetet att förstå, 

undersöka och analysera sexualitet. 

3.1 Queerteoretiskt perspektiv

Det perspektiv jag har valt att använda mig av i denna undersökning är det queerteoretiska 

perspektivet. Enligt Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, är det inte lätt att definiera exakt 

vad queer är, dock är det enligt henne högst samhällsrelevant. Det är ett relativt nytt begrepp som 

myntades vid 1990 i USA och har sina rötter inom lesbisk feministisk teori samt gaystudier (2002, 

s. 13). Socialantropologen och genusvetaren Fanny Ambjörnsson menar att det är viktigt att 

understryka att queerteori inte är en självständig teori. Queer är ett samlingsnamn på en mängd 

olika perspektiv som positionerar sig kritiskt granskande till sexualitet (2006, s. 37).
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Ambjörnsson nämner att innebörden av begreppet är olika beroende på kontext, område, ämne och 

från person till person. Det kan vara en något avvikande och perverst, en teori, ett förhållningssätt, 

en form av aktivism eller ett fenomen kopplat till populärkulturella sammanhang. Den 

gemensamma nämnaren av dessa uppfattningar är att queer i stor mån innefattar betydelsen av de 

avvikande. Ambjörnsson förklarar att queerteorins huvudfokus är att ifrågasätta och förhålla sig 

kritiskt till innebörden av normer, huvudsakligen i hur de skapas kring genus, sexualitet eller andra 

socialt givna normer. Queerteori ämnar inte till att kämpa för ett jämställt samhälle i sig, även om 

teorin i sin tur kan leda dit, utan snarare att bidra med redskap till att kunna analysera djupare och 

kritisera de påstått normala (2006, s. 7-9).

Queerteorin skapades enligt Ambjörnsson som svar på behovet av ett mer problematiserande och 

nyanserat förhållningssätt än de tidigare redan existerande teorierna. Detta behövdes för att förstå 

sig på identitet, samhälle och utanförskap, men allra mest sexualitet. Som tidigare nämnt är ett av 

queerteorins huvudfokus att ifrågasätta och förhålla sig kritisk mot hur normer skapas och 

funktionerar i samhället. Trots detta så är queerteorins fokus inte att rikta blicken mot de avvikande 

och minoriteterna utan snarare att ifrågasätta och dekonstruera den heterosexuella normen. Vad 

sexualitet är, hur den skapas, hur det har sett ut genom tiderna och i relation till andra närliggande 

normer som genus har varit frågor av queerteori (2006, s 35).

Ambjörnsson problematiserar begreppet sexualitet och redogör för att det är likt queer begreppet då 

det är svårgripbart och mångtydigt. Sexualitet kan vara handlingar såsom kramar, kyssar, samlag 

eller avstånd från detta. I andra fall handlar det om identitet i relation till sin sexuella läggning 

såsom heterosexuell eller bisexuell. I många fall är sexualitet ett normsystem där människors 

attityder eller juridiska lagar är makthavarna som skapar förutsättningarna för sexuell legitimitet 

eller illegitimitet. Trots sexualitetsbegreppets vida mening så syftar queerteorin inte till att definiera 

det. Utan hellre förstå hur sexualitet har blivit ett begrepp synonymt för hur variationer av normer, 

föreställningar, regler, handlingar och identiteter kan se ut separat och i samspel med varandra. 

Även att förstå hur och varför sexualitet struktureras, kategoriseras, regleras och upplevs i samhället 

(2006, s. 36). 

Rosenberg förklarar att en aspekt som krävs för att kunna precisera sexualitet är tydliggörande av 

individers kön. Enligt Rosenberg får kroppen först dess betydelse i det kulturella sammanhang som 

den existerar inom. Detta tillsammans med den heterosexuella matrisen som avgör vad som är 
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socialt accepterat och icke accepterat. Den heterosexuella matrisen är avhängig av en genusordning 

där det finns två kön (biologiskt kön) och genus (socialt kön) tydligt utstakade, ett 

maskulint/manligt och ett feminint/kvinnligt. Historiskt sett har det feminina/kvinnliga och det 

maskulina/manliga med hjälp av makt strukturellt parat ihop dessa två med varandra för att 

upprätthålla genusordningen. Rosenberg menar att heterosexualitet och könskategorier är socialt 

obligatoriska istället för frivilliga med tanke på den heterosexuella matrisen. Rosenberg nämner 

även att utanför den heterosexuella matrisen så kan normbrytningar upptäckas när de traditionella 

uppfattningarna om kön/genus och sexualitet utmanas. Som till exempel när maskulinitet inte 

nödvändigtvis kopplas till manskroppen och femininitet inte endast kopplas till kvinnokroppen 

(2002, s. 71).

Jag har valt detta perspektiv på grund av dess ifrågasättande natur till heteronormen men även till 

normer om sexualitet överlag.

3.2 Teoretiska begrepp i relation till sexualitet

Här nedan kommer jag att redogöra för teoretiska begrepp som jag anser är relevanta för min studie 

ur syftet att undersöka de normer barnböckerna representerar. I och med sammanställningen av 

denna teoridel så har jag redogjort för olika teoretiska utgångspunkter om hur sexualitet kan förstås. 

Jag är dock medveten om att olika framställningar av teori kommer att möjliggöra eller omöjliggöra 

olika aspekter av empirin. Denna teori har till syfte att hjälpa mig analysera barnböckerna utifrån ett 

icke-normativt och queerteoretiskt perspektiv. 

3.2.1 Föräldraskap

Kåreland och Lindh-Munther redogör för hur rollen som förälder kan analyseras utifrån språket i 

bland annat hur föräldrar benämns och namnges. De diskuterar hur benämningar av karaktärer i 

olika barnböcker framställs som mer eller mindre förälder i relation till deras identitet. Att tydligt 

indikera och peka ut föräldrarollen på karaktärer är att ge dem namn eller att prata om dem med 

element tillhörande familjerelationer. I avsaknad av detta kan karaktärer ses som att deras identitet 

som förälder inte kommer i första hand och därmed huvudsakligen är något annat över att vara 

förälder (2005, s. 141).
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3.2.2 Barnalstring

Ambjörnsson kungör för en stark hierarkisk heteronorm beträffande sexualitet och det förväntade 

ansvaret och acceptansen som medföljer. Heterosexuella par förväntas ingå i ett äktenskap och även 

att skaffa barn med varandra för kommande generationers och människosläktets överlevnads skull. 

Homosexuella har inte samma krav som heterosexuella, då de inte förväntas ingå i ett partnerskap 

och inte heller förväntas skaffa barn och därmed bidra till samhället och människosläktet. 

Ambjörnsson förklarar att denna särskiljning av attityder gentemot par utifrån sexualitet indikerar 

på att det heterosexuella paret accepteras, inkluderas och är mer önskvärt då de är kapabla och 

förväntas biologiskt reproducera. I kontrast till detta förväntas och uppmuntras inte det 

homosexuella paret till att reproducera (2006, s. 62-63). 

3.2.3 Biologisk aspekt

Sexualitet har sedan cirka 1800-talet varit den medicinska världens forskningsområde, specifikt ur 

ett biologiskt och barnalstrande perspektiv nämner Fanny Ambjörnsson. Heterosexualitet och 

barnalstrande har ofta förknippats med varandra, även om dessa två inte är avhängiga av varandra. 

Heterosexualitet är endast ett av flera sätt utföra, leva och identifiera sin sexualitet. Ambjörnsson 

redogör för att det inte krävs heterosexualitet som identitet för överlevnaden av människosläktets 

överlevnad. Det som krävs är att några kvinnor blir gravida via en viss sorts sex, hör till ett visst 

förbund och därmed blir legitimerade av samhället (2006, s. 53).

3.2.4 Familj

Rita Liljeström, professor och sociolog, har tillsammans med docenten och sociologen Anna-Karin 

Kollind i sin bok Kärleksliv förklarat och problematiserat begreppet familj. 

En familj är enligt författarna en institution mellan två individer, en man och en kvinna. Individerna 

är här både samhällsvarelser och könsvarelser, aspekter som gör dem till både offentliga och 

privata. Att vara samhällsvarelse indikerar att individer är aktiva samhällsmedborgare som arbetar 

och har egna intressen. Att vara könsvarelse kan ses ur ett produktionsperspektiv som att alla 

oundvikligen har ett kön och därmed är kapabla till reproduktion (1990, s. 10-13).
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3.2.5 Stereotyper

Universitetslektorn Jenny Bengtsson argumenterar för hur heterosexuella normer påverkar 

förväntningar om hur kön utifrån det kvinnliga och manliga förväntas göra heterosexuella val. Kön 

är därmed sammankopplat med sexualitet utifrån könsnormer som i sin tur påverkas av 

heterosexuella normer. Specifikt hur manlig homosexualitet och femininitet kan förknippas med 

varandra. En man eller pojke som intresserar sig för eller beter sig på ett sätt som kan definieras 

som flickigt bryter mot könsnormerna och hur de olika könen förväntas agera. De som avviker kan 

bli benämnda som fjolliga, tjejiga och även bögiga (2008, s. 32-33). 

Vad som anses vara tjejigt respektive killigt kan förstås ur olika aspekter, bland annat färg. Kekke 

Stadin, professor i historia, diskuterar det faktum att genom tiden har färg varit starkt kopplat till 

kön. Vilken färg som anses vara kvinnlig eller manlig har varierat stort men ur ett maktperspektiv 

har de färger som uppfattas som manliga varit överordnade de kvinnliga. Det kvinnliga uppfattas i 

sin tur som avvikande. I dagens samhälle bedöms mörka och dova färger såsom blått, grått och svart 

vara starkt förknippade till det manliga könet. (2010, s. 18-19 & 94).

Det är inte bara färg som anses särskilja olika materiella aspekter utifrån genus. Maria Nikolajeva 

förklarar att det finns en tydlig särskiljning i hur personer gestaltas utifrån genus och 

könsstereotyper. Män/pojkar och kvinnor/flickor förväntas bete sig, uppnå och vara som de rådande 

normerna förväntar sig att de ska vara. Detta kan förstås utifrån några konkreta exempel på olika 

kategoriseringar av attribut. Män/pojkar förväntas vara aggressiva, våldsamma, starka, känslokalla, 

skyddande och rationella. Kvinnor/flickor förväntas vara näst intill motsatsen, lydiga, 

aggressionshämmade, emotionella, sårbara, passiva, omtänksamma, vackra och självuppoffrande 

(2004, 129). 

4. Metod

Här nedan kommer jag redogöra för de metodval som jag har använt mig av i denna studie.

4.1 Kvalitativ forskning

För denna studie har jag valt att göra en kvalitativ forskningsstudie. Enligt Alan Bryman, professorn 

inom social forskning, är kvalitativ forsknings primärfokus det sociala livet. Med det sociala livet 
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menas humaniora forskning, där bland annat perception, språk, text, kontextuell förståelse, 

mikroinriktning, teorigenerering och naturliga miljöer överlag favoriseras. Med empiri menas det 

material, eller data som är resultatet av insamlingen. En tydlig skillnad mellan de olika kvalitativ 

och kvantitativ forskning är att kvalitativ forskning är mikroinriktat där en mer begränsad del av 

den sociala verkligheten undersöks. Vilket i jämförelse med kvantitativ forskning är huvudsakligen 

makroinriktat, där fokus ligger på att undersöka samhälle ur ett storskaligt perspektiv. Bryman 

nämner att kvalitativ forskning innefattar en rad olika metoder, bland annat kvalitativ analys och 

insamling av dokument och texter (2011, s. 344, 371-373). Mer om hur text kommer att arbetas med 

redogörs senare i detta metodkapitel.

4.2 Diskursanalys

Jag har valt att använda mig av diskursanalys i min studie. Diskursanalys har enligt professorn i 

Statsvetenskap Kristina Boréus en konstruktivistisk utgångspunkt (2015, s. 150-151). Eftersom 

queerteorin har sina rötter inom konstruktivismen blev det för mig ett naturligt och logiskt val att 

välja diskursanalys för denna undersökning. Detta gynnar även mitt syfte då jag vill undersöka 

sexuella diskurser i barnböcker.

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definierar vad begreppen diskurs och 

diskursanalys innebär. Diskurs innefattar föreställningen om att språk är systematiskt uppdelat i 

olika mönster. Diskursanalys har då till syfte att förstå och analysera och dessa mönster i tal och 

skrift. Författarna redogör för diskurs konkret med följande citat “diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)“(2000, s. 7). Inom varje del av samhället 

existerar det diskurser om vissa fenomen där varje grupp och individ har sitt sätt att tala om detta. 

Hur de olika grupperna och individerna ser på fenomenet kommer sedan att påverka hur de handlar 

i diskurserna. Författarna poängterar även att det kan medfölja en viss svårighet i att behålla sin 

objektivitet när forskare fördjupar sig inom diskurser kring ett bekant ämne. På så vis är det av vikt 

att som forskare vara transparent genom att redogöra för sin tidigare kunskap om ämnet (2000, s. 

28).

Diskursanalys grundar sig på två viktiga föreställningar, perception och att vårt språk är ett redskap 

för social konstruktion. Perception innebär att ens tolkningar är färgade i hur man ser företeelser i 

sin omvärld, detta är tidstypiskt, socialt påverkbart och föränderligt genom historien. 
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Diskursanalysen andra viktiga utgångspunkt enligt Boréus är föreställningen om hur vi talar och 

uttrycker vår perception, som tidigare nämnt den systematiserade uppdelningen. Att vi använder 

språket som ett verktyg för att tolka och kategorisera omvärlden vilket i sin tur har konsekvenser för 

människorna i vår omgivning. Språket och perceptionen utvecklas tillsammans eller i disharmoni 

med varandra och bägge färgar samhället och dess normer. Att använda diskursanalys som metod i 

en studie innebär att man har till fokus att undersöka och analysera hur perception och språk som 

redskap för social konstruktion kan te sig (2015, s. 150-151).

4.3 Text och bildanalys

För att analysera mitt valda material har jag valt att använda mig av text och bildanalys i huvudsak 

utifrån Stuart Halls tankar om representation. Hall förklarar att representation spelar en stor roll i 

kultur och samhällsstudier. Språk används som medium för att förstå och även skapa samförstånd 

av mening, dela dialog och skapa konsensus. Det är viktigt att undersöka och förstå sig på språk 

som är den viktigaste faktorn i utbytet av mening vilket gör det till en medskapare av normer. Språk 

är ett representerande system där kommunikation inte bara är ett verbalt språk, utan även andra 

representerande former som till exempel symboler, tecken, text, former och bilder med mera. Hall 

menar att det är viktigt att analysera alla dessa olika former av språk för att djupare förstå hur 

representation kan påverka (2013, s. xvii). 

Stuart Halls form av bild och textanalys är enligt mig användbar för denna studie i syfte att 

undersöka och uppmärksamma normer från ett väldigt konkret perspektiv. Med hjälp av bild och 

textanalys som redskap kan materialet analyseras djupare ur olika perspektiv, både det 

socialkonstruktivistiska och queerteoretiska, men även i relation till tidigare nämnda teori. 

4.4 Urval

För att hitta barnböcker som behandlar sexualitet har jag valt att förlita mig på olika hemsidor som 

rekommenderar barnböcker som de bedömt vara normkritiska och/eller queer. Malin Sveningsson 

docent i kommunikationsvetenskap, Mia Lövheim doktorand i religionssociologi och Magnus 

Bergquist docent i etnologi förklarar att år 1994 blev det år som startade den teknologiska 

revolutionen. Den digitaliserade plattformen kallad internet revolutionerade överförandet och 

lagrandet av information och förenklingen av interaktion. Alla med en internetuppkoppling kunde 
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på så vis komma åt oändligt med information. Författarna påstår även att inom olika delar av 

internet så skapas det ett slags digitalt samhälle med egna normer, idéer, ideal och föreställningar. I 

och med detta formas och utvecklas det digitala samhället utifrån de individer som besöker, tar del 

av och sätter prägel på internet. Det digitala samhället är dock inte en helt separat del från den 

“verkliga världen”, utan endast i en mer strukturerad och koncentrerad form (2003, s.11 & 30).

Utifrån Sveningssons, Lövheims och Bergquists tankar kring den förenklade tillgången till 

information för människor har jag därmed valt att basera mitt urval till endast olika källor på 

internet. Dock utifrån det digitala samhälle som författarna nämner kan det vara svårt att hitta 

objektiva åsikter om vad som anses vara “rätt” beträffande normkritiska åsikter om barnböcker. I 

mitt fall när det kommer till insamling av empiri har jag försökt att använda mig av fler än en 

hemsida för att kringgå risken att bara ta del av ett slutet digitalt samhälle. Detta då de hemsidor jag 

har valt hade olika ägare som i sin tur hade olika syften och form på sina internetsidor. I urvalet av 

hemsidor har jag valt två blogghemsidor med olika skapare, en privat och en med flera författare. 

En privat hemsida om normkritik utifrån skaparens ståndpunkt och en projekthemsida med flera 

olika aktörer inblandade bland annat privata företag, riksförbund och fackföreningar.

Utifrån de fyra hemsidornas rekommendationer valde jag några av de mest förekommande titlarna. 

Av de valda böcker gjorde jag ytterligare ett urval genom att undersöka och behålla endast de 

böcker som innehåller olika element av sexualitet utifrån Ambjörnssons definition av begreppet 

sexualitet. Ambjörnssons definition av begreppet sexualitet har redogjorts för i teoridelen och 

kommer även att redogöras för i analys och resultatdelen. De utvalda hemsidornas webb-adresser 

finns bifogade i referenslistan i slutet av denna undersökning. De valda barnböckerna kommer att 

redogöras för i kommande del vid namn materialgenomgång.

4.5 Metoddiskussion

Med kvalitativ metod så har jag haft möjlighet att analysera färre böcker på ett djupare plan vilket 

jag personligen har föredragit för denna studie då jag har velat forska på mikronivå. Med en 

kvantitativ metod hade jag kunnat analysera barnböcker utifrån olika aspekter som mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 2011, s. 168). Detta innebär att mitt fokus hade 

varit att mäta större kvantitativ data och utföra en kvantitativ analys. Jag hade även försökt 

generalisera resultatet till en större grupp och ämnat till att undvika låta mina värderingar påverka 
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studien genom att göra den replikerbar. Angående urval så hade denna studie sett annorlunda ut och 

även möjligen haft en annan syn på hur materialet hade uppfattats. Om urvalet hade baserats på 

intervjuer eller observationer utifrån pedagoger verksamma på förskola och deras arbetsmiljö hade 

förmodligen utkomsten av material varit annorlunda. Detta hade i sin tur påverkat mitt 

materialurval.

4.6 Materialgenomgång

Här nedan kommer en genomgång av de valda barnböckerna jag har valt för denna studie. 

4.6.1 Barnbok A, Jag vill ha baklava

Författare: Kalle Güettler. Illustratör: Pia Halse (2010, Förlag: Olika, 28 s). Boken handlar om ett 

barn som en dag blir bjuden på en kaka vid namn baklava. När barnet, vars namn och kön aldrig 

benämns, kommer hem vill hen bara ha mer baklava, men ingen har tid att hjälpa hen. Barnet bor 

tillsammans med sina två mammor och ett syskon vid namn Kim. 

4.6.2 Barnbok B, Lill-Zlatan och morbror raring

Författare och illustratör Pija Lindenbaum (2006, Förlag: Rabén & Sjögren, 29 s). I denna bok får 

man följa Ella, eller Lill-Zlatan som hon blir kallad av sin favoritmorbror Tony, som även han kallas 

för morbror raring. Lill-Zlatans föräldrar är bortresta i “Mallis” under bokens handling vilket för 

huvudfokuset på Lill-Zlatan, morbror raring och hans kompis Steve. 

4.6.3 Barnbok C, Malins mamma gifter sig med Lisa

Författare Annette Lundborg och illustratör Mimmi Tollerup (1999, Förlag: Eriksson & Lindgren, 

23 s). I denna bok får man följa Malins liv med hennes familj. Hennes mamma Siv gifter sig med 

sin partner Lisa, man får reda på att Lisa är gravid med Malins pappas killes barn och de åker på 

semester till Gotland där även pappa och pappas kille kommer och hälsar på.

4.6.4 Barnbok D, Jösta och Johan

Författare Anette Skåhlberg och illustratör Katarina Dahlquist (2010, Förlag: Sagolikt, 26 s). 

Berättelsen handlar om Jösta och Johan som är två giraffer som bestämmer sig för att skaffa barn 

genom att leta efter barn som inte har några egna föräldrar. Till slut hittar de ett krokodilägg som de 

adopterar och när det kläcks döper de barnet till Junior.
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4.6.5 Barnbok E, Så gör prinsessor

Författare och illustratör Per Gustavsson (2003, Förlag: Natur och kultur, 25 s). Denna bok handlar 

om hur en vardag ser ut för prinsessor. Vilket bland annat innefattar att få frukost på sängen, borsta 

håret exakt tusen tag, spelar hockey, överlista drakar och hitta en prins som en kan gifta sig med. 

Prinsessan som illustreras tolkar jag vara fem till tio år gammal.

4.6.6 Barnbok F, Min familj

Författare och illustratör Anna-Clara Tidholm (2009, Förlag: Olika, 30 s). Denna bok handlar om 

tolv olika karaktärer och deras olika familjekonstellationer. Barnens olika familjer består av bland 

annat mamma, pappa, gosedjur, syskon och farfar. Med hjälp av bilder illustreras familjerna och 

med text namnges karaktärerna.

5. Tidigare forskning

Här kommer jag att redogöra för relevant tidigare forskning inom samma ämne som denna studie, 

sexualitet och barnböcker. 

5.1 Hierarki inom sexualiteter

B.J Epstein har en kandidatexamen inom litteratur och kreativt skrivande och en masterexamen 

inom kreativt skrivande. Epstein är verksam på UEA, University of East Anglia i England. Epstein 

har författat en artikel, "We’re Here, We’re (Not?) Queer: GLBTQ Characters in Children’s Books", 

i tidskriften Journal of GLBT Family Studies. GLBTQ står för Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender 

och Queer. Studien ämnar till att undersöka hur icke heterosexuella framställs i barnlitteratur, vilken 

påverkan det kan ha på barn och hur Storbritannien och USA som land ser på och porträtterar icke 

heterosexuella. Det valda materialet är både barnböcker med innehållande bilder och böcker för 

äldre läsande barn med mer text innehåll. Studiens slutsats konstaterar att det finns en hierarkisk 

struktur inom sexualitet. Det visar sig då icke heterosexuella karaktärer framställs som stereotyper, 

böckerna riktar sig huvudsakligen till GLBTQ barn eller familjer. Huvudsakligen riktas fokus på 

sexualitet och relaterade problem till det, karaktärerna är främst kristna, vita och medelklass. De 

karaktärer som framställs är i första hand homosexuella, monogama män och kvinnor. Detta visar 

på en sexuell hierarki där monosexuella (individer som attraheras av ett kön) är mer accepterade än 

de som inte är monosexuella. Även att andra sexualiteter än heterosexualiteter generellt ses som 

avvikande och som problem (Epstein, 2012, s. 287-292 & 297-298).
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5.2 Motsägelsefulla LGBT barnböcker

Den andra studien som kommer redogöras för heter "Homonormativity in Children’s Literature: An 

Intersectional Analysis och Queer-Themed Picture Books". Det är en vetenskaplig artikel publicerad 

i tidskriften Journal of LGBT Youth. Författare till artikeln är alumn Jasmine Z. Lester från Arizona 

State University, USA. Artikelns syfte är att undersöka hur västerländska LGBT (Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender) barnböcker återskapar heteronormativa mönster och förstärker stereotypa 

könsroller. Lesters tillvägagångssätt för att ta reda på artikels syfte har Lester valt att undersöka och 

problematisera en rad olika aspekter och hur de representeras. De olika aspekterna är 

könsöverskridande unga manliga karaktärers beteende, klass, etnicitet, monogami och 

barnalstrande. Artikelns resultat visade på att de barnböcker som hade till syfte att motverka 

heteronormativa strukturer i själva verket förstärkte andra former av förtryck som i sin tur 

upprätthöll dem (Lester, 2014, s. 244-247 & 261).

5.3 Vikten av pedagogers kritiska förhållningssätt

Doktoranden inom pedagogik Renée DePalma som tog sin PhD vid University of Delaware, USA, 

har skrivit den tredje artikeln som jag kommer att använda mig av. Denna vetenskapliga artikeln är 

publicerad i tidskriften Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. Artikeln vid namn 

"Gay penguins, sissy ducklings... and beyond? Exploring gender and sexuality diversity through 

children's literature" har till syfte att undersöka hur 27 barnböcker från ett projekt kallat No 

outsiders project utforskade ämnet sexuell jämlikhet. För att kunna undersöka detta ämne så 

intervjuade DePalma lärare som medverkade inom No outsiders project om deras uppfattningar och 

åsikter om barnböckerna. Studiens resultat var att det är viktigt för lärare att självständigt utforska 

och undersöka vilka böcker de vill använda i sin undervisning. Därmed måste lärare skapa och 

utveckla egna kriterier utifrån olika aspekter och inte endast kring variation av sexualitet och genus 

(DePalma, 2016, 829-832 & 842-843).

6. Resultat och Analys

I struktureringen av resultat och analysdelen har jag valt att använda mig utav en tematisk 

disposition utifrån två teman baserade på Ambjörnssons definition av begreppet sexualitet som 

redogjordes för i teoridelen. De två teman jag har valt är sexualitet som handling och sexualitet som 
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identitet. Detta betyder att jag har medvetet har valt att exkludera Ambjörnssons sista uppdelning, 

sexualitet som normsystem, då jag finner det vara makroinriktat. Som tidigare nämnt förklarar 

Bryman att kvalitativ forskning är mikroinriktad, i jämförelse med kvantitativ forskning som är 

makroinriktad (2011, s. 371-372).

6.1 Tema 1 - Sexualitet som handling

Sexualitet som handling eller avstånd från sexualiserande handlingar. Dessa handlingar är fysiska 

som bland annat samlag, kramar, kyssar (Ambjörnsson, 2006, s. 36).

Barnbok A - Jag vill ha baklava

Mammorna i boken kommer att vara i fokus för denna analys. I denna barnbok består familjen av 

mamma, mamma Rita, Kim och huvudpersonen som aldrig benämns vid namn. För att förenkla och 

tydliggöra har jag valt att benämna huvudpersonen som “det mindre barnet”. Detta med 

argumentationen att det mindre barnet är mindre och kortare än syskonet Kim. I boken illustreras de 

två mammorna på endast tre av de sammanlagt 28 sidorna i barnboken. På sida tre illustreras 

mamma som ett flytande huvud. På den fjärde sidan illustreras även mamma Rita med endast 

hennes huvud, fast upp och ner. De båda mammorna illustreras som separata från varandra på sida 

tre och fyra då de inte rör, talar eller interagerar med varandra. Mammorna har endast separata 

dialoger med det mindre barnet, inga delade. På sida fyra står det “Efter maten gick mamma och 

Rita iväg på dumma möten”. På sida 23 så illustreras mammorna tillsammans med sina två barn. 

Mammorna samspelar inte direkt med varandra här heller, utan endast via det mindre barnet som 

räcker baklava till den ena mamman och står på den andra mammans mage. Den andra mamman 

ligger ner på en pall liknande möbel. 

Sexualitet som handling innebär fysiska handlingar som samlag, kramar, kyssar eller avstånd från 

detta (Ambjörnsson, 2006, s. 36). Med hjälp av bild- och textanalys är det konstaterbart att mamma 

och Rita inte utför fysiska handlingar som kan tolkas som sexualiserade, att de snarare tar avstånd 

från detta. Mammorna vidrör inte varandra fysiskt över huvudtaget i boken. De kan dock ha indirekt 

kontakt med varandra när det mindre barnet står på ena mammans mage och räcker en skål med 

baklava till den andra mamman. Men eftersom det är svårt att se om den andra mamman faktiskt 

greppar skålen då endast en arm är synlig och den synliga armen inte vidrör skålen så går detta inte 

att avgöras. Utifrån detta kan det utläsas en diskurs som tar sig till uttryck genom en censur av 
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mammornas fysiska förhållande.

Enligt Rosenberg kräver den heterosexuella matrisen individer med två kön med tillhörande genus, 

man/manligt och kvinna/kvinnligt. Historiskt sett har de två motsatta könen och genusen kopplats 

samman av makt för att upprätthålla ordningen i den heterosexuella matrisen (2002, s. 71). Med 

utgångspunkt ur Rosenbergs redogörelse för den heterosexuella matrisen kan det tolkas att 

mammornas relation inte uppfyller kraven för matrisen. Detta då mammorna båda benämns som 

“mamma” vilket är den kvinnliga parten av föräldraskapet. Mammornas relation bryter därmed mot 

den heterosexuella matrisen alltså även mot den heterosexuella normen som finns i samhället. 

Eftersom deras relation bryter mot heteronormen kan det vara logiskt att dra slutsatsen att deras 

homosexuella läggning censureras av heteronormen. Utifrån den nästintill icke-existerande fysiska 

aspekten i mammornas handlande skulle det vara svårt att koppla kategorisera mammorna som ett 

par utan hjälp av texten. Detta kan ses som fysisk censur av deras homosexuella relation utifrån 

sexualitet som handling. Utifrån det som beskrivs av bokens karaktärer går det att utläsa en diskurs 

om mammorna som ses som normbrytare i relation till heteronormativiteten. Genom bokens 

beskrivningar av huvudkaraktärens föräldrar inte är heteronormativa då de båda är kvinnor. 

Barnbok B -  Lill-Zlatan och morbror raring

För denna bok så kommer morbror rarings och Steves relation att analyseras. Till skillnad från 

barnbok A så ses morbror raring och Steve tillsammans på samma sida med mer eller mindre 

interaktion på nio sidor av 29 sammanlagda. Bilderna illustrerar att morbror raring och Steve ofta 

pratar, ler, skrattar och tittar på varandra med mycket ögonkontakt. De står oftast vända mot 

varandra, positionerade både nära varandra och en bit ifrån men majoritet på samma sida av boken 

när de interagerar med varandra. Trots den aktiva interaktionen mellan morbror raring och Steve så 

förekommer det ingen fysisk beröring i boken förutom på den sista sidan. På den sista sidan sitter 

Lill-Zlatan mellan morbror raring och Steve på en soffa. Morbror raring och Steve sitter vända in 

mot Lill-Zlatan och båda har sina armar längst ovandelen av soffryggen. Steve har sin arm placerad 

över morbror rarings arm och Steves hand ligger på morbror rarings axel. De båda tittar ner på Lill-

Zlatan och ler. I de analyserade illustrationerna finns det en indikation på att denna arm placering 

kan tolkas som en mindre omfamning. Enligt Ambjörnsson finns det vissa fysiska handlingar som 

är sexuellt kodade som kyssar, kramar och samlag (2006, s. 36). Utifrån Ambjörnssons förklaring 

till sexualitet som handling går det att tolka att morbror raring och Steve kramar varandra. Här kan 

det utläsas en diskurs om hur det fysiska sexuellt kodade samspelet mellan två män inte prioriteras.
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Rosenberg förklarar att den heterosexuella matrisen och det kulturella sammanhanget avgör 

tillsammans vad som är socialt accepterat och ej. Utifrån den heterosexuella matrisen krävs det två 

olika kön med tillhörande genus, man/manligt och kvinna/kvinnligt, för att upprätthålla matrisens 

struktur. Ur ett historiskt perspektiv har de manliga och kvinnliga parats ihop utifrån maktstrukturer 

(2002, s. 71). Med utgångspunkt i Rosenbergs förklaring till den heterosexuella matrisen så kan det 

utläsas att morbror raring och Steves relation är avvikande, om den skulle vara romantiskt lagd det 

vill säga. Den eventuella relationen uppfyller inte den heterosexuella matrisens krav då både 

morbror raring och Steve könas som män, vilket går emot könskraven. Morbror raring kan dock 

tolkas som en feminin man, men detta kommer att redogöras djupare för i tema 2, barnbok B. 

Utifrån detta kan det utläsas en diskurs om att manlig homosexualitet är avvikande.

Barnbok C - Malins mamma gifter sig med Lisa

För barnbok C kommer mamma Siv och Lisas relation ligga till grund för analys. Mamma Siv och 

Lisa ses illustrerade på samma sida eller tillsammans över två sammanhängande sidor på tio sidor 

av 23 sammanlagda. Av dessa tio sidor så interagerar de tydligt med varandra på sju av sidorna. 

Bland annat genom att Siv väcker Lisa genom att röra hennes rygg, kysser varandra vid sin vigsel i 

Stadshuset, dansar tillsammans och pratar med varandra. 

I texten tydliggörs det när mamma Siv och Lisa kysser varandra, på sida sex. “Damen i lila kåpa 

säger något med bestämd men varm röst och mamma och Lisa svarar “ja”. Sedan byter de ringar 

och kysser varandra” (Lundborg, Tollerup, 1999, s. 6). På samma sida illustreras mammorna 

bredvid varandra med Malin bredvid. På följande sida så illustreras deras kyss, dock sitter Malin på 

en bänk i förgrunden med sin pappa och hans kille Niklas. Mamma Siv och Lisa står därmed i 

bakgrunden framför damen i lila kappa. I bild så illustreras inte ring utbytet, endast kyssen. 

Den heterosexuella matrisen kräver att det finns två kön och genus kopplade till varandra och att de 

två olika motpolerna är direkt sammanlänkade med varandra utifrån ett maktperspektiv (Rosenberg, 

2002, s. 71). Det går att tolka att mamma Siv och Lisas relation och sexuella handlingar bryter den 

heterosexuella normen som är den heterosexuella matrisen. Detta då mamma Siv och Lisa båda 

representeras som kvinnor då de benämns som “mamma”, “hon”, och “fru” vilket är kvinnligt 

kodade begrepp och att de har en intim och sexuell relation trots detta. En diskurs som går att utläsa 

här är att kvinnlig homosexualitet är avvikande. 
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Ambjörnsson förklarar att sexualitet kan ses som handling utifrån samlag, kramar eller kyssar 

(2006, s. 36). Utifrån Ambjörnssons definition av sexualitet som handling är det tydligt att mamma 

Siv och Lisa har en intim och homosexuell relation då de båda är kvinnor som interagerar sexuellt 

med varandra. Bland annat genom kyssen som illustreras i bild och i text men även med mindre 

fysiska handlingar som indikerar på ett samliv, som att de delar säng, åker på semester tillsammans 

och skaffar barn tillsammans. Även de handlingar som Ambjörnsson definierade som sexuellt 

handlande förekom sällan men det är ändå tydligt konstaterbart att de existerar. Här är det avläsbart 

att en queerdiskurs existerar, då det uppstår fysiskt och sexuellt kodat handlande i en homosexuell 

parrelation. 

Barnbok D - Jösta och Johan

I denna barnbok kommer girafferna Jösta och Johans relation att analyseras. På endast tre av dessa 

26 sidor så illustreras det en tydligt fysisk beröring. Ett av dessa tillfällen sträcker sig över två sidor, 

sida 17 och 18 där Jösta och Johan ligger ner på marken med sina kroppar intill varandras ruvandes 

på ägget de har hittat. Deras långa halsar ligger omlott på två ställen, deras huvuden ligger tätt 

bredvid varandras och de tittar på varandra med leenden. Texten på sida 17 lyder “ Jösta och Johan 

vilar vid ägget så nära tätt intill...” (Skåhlberg, 2010, s. 17). Här kan det tolkas utifrån bilden och 

delvis texten att Jösta och Johan omfamnar varandra och ägget med sina halsar. 

Då plötsligt där i sanden, alldeles runt och vitt och väldigt ensamt. Ett ägg, ett ägg! Jösta 

och Johan blir helt uppfyllda av känslan. Kanske ska de äntligen bli tre! Med tungorna 

lyfter de med sig ägget och det pirrar i alla åtta ben” (Skåhlberg, 2010, s. 15)

Ovan är ett citat från sida 15, på sida 16 tittar både Jösta och Johan med glada och överraskade 

miner på ägget de har hittat. Det illustreras dock inte hur det ser ut när Jösta och Johan väl lyfter 

ägget med sina tungor, om tungorna vidrör varandra eller ej.

Ambjörnsson nämner att sexualitet kan ses utifrån de handlingar man utför, bland annat kramar, 

samlag, eller kyssar (2006, s. 36). Utifrån texten på sida 17 som beskriver hur Jösta och Johan 

omfamnar ägget och med hjälp av bilderna på sida 17 och 18 går det att tolka det som att Jösta och 

Johan även omfamnar varandra. Utifrån händelsen på sida 15 när Jösta och Johan bär på sitt ägg kan 

det tolkas som att aktiviteten antingen är intim eller praktisk i sin natur i hur förflyttningen av ägget 

går till. Den intima aspekten är att denna sammandrabbning av tungor i själva verket är en kyss. 
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Men å andra sidan kan akten vara ur ett praktiskt perspektiv då de båda syftar till att förflytta ägget 

till en mer passande och säker plats. Eftersom ingen bild illustrerar hur denna förflyttning av ägget 

gick till är det omöjligt att avgöra om det var en sexuell handling eller endast en praktisk sådan.

Utifrån Ambjörnsson tankar om sexualitet som handling går det att konstatera att en omfamning, 

eller med andra ord en kram, var avläsbar i denna bok. Om förflyttningen av ägget var en kyss eller 

endast en praktisk syssla går ej helt med säkerhet att avläsa ur denna kontext. Därmed utför Jösta 

och Johan en tydlig sexuellt kodad handling, kramen, som gick att utläsa utifrån både bild och text. 

Dessa handlingar och det faktum att de båda presenteras som män/hanar betyder att de kan tolkas ha 

utfört sexuella handlingar med varandra. Här kan det utläsas en diskurs om hur svårtolkat det är att 

tolka sexuellt kodade handlingar mellan Jösta och Johan.

Barnbok E - Så gör prinsessor

I boken Så gör prinsessor kommer prinsessans och prinsens relation och interaktion att analyseras. 

Prinsen tolkas vara i samma ålder som prinsessan då hans ålder inte skrivs ut, precis som 

prinsessans ålder. Boken är sammanlagt 25 sidor med bild och text som illustrerar och berättar om 

prinsessas vardag. På två av dessa sidor, sida 22 och 23, illustreras prinsessan och prinsen 

tillsammans och i interaktion med varandra. På sida 22 illustreras prinsessan hjälpa prinsen upp ur 

en grotta genom att dra upp honom med en hand. Texten lyder på denna sida “Och har prinsessor 

tur, kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins...” (Gustavsson, 2003, s. 22). På den 

anslutande sidan håller de hand, tittar in i varandras ögon och ler. Texten fortsätter på sida 23, “som 

de kan gifta sig med” (Gustavsson, 2003, s. 23).

Ambjörnsson tydliggör att sexualitet kan tolkas och definieras utifrån vilka handlingar man utför 

som bland annat kramar, kyssar, samlag eller avstånd från detta (2006, s. 36). Ur Ambjörnssons 

tankar om sexualitet som handling kan det poängteras att prinsessan och prinsen inte utför några 

sexuellt kodade handlingar, utan snarare tar avstånd från detta. Varken i bild eller i text kan detta 

sexuella handlande hittas eller tolkas existera. Detta kan ses som logiskt då de sexuella handlingar 

som Ambjörnsson nämner kan ses som vuxet kodade handlingar, vilket kan vara problematiskt att 

applicera på barn. Eftersom prinsessan kan tolkas vara mellan cirka fem till tio år gammal kan 

författaren och illustratören medvetet gjort valet att inte inkludera dessa element. Den diskurs som 

går att utläsa i denna kontext är att barn inte sexualiseras.
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Barnbok F - Min familj

Till skillnad från de tidigare böckerna kommer denna analys inte fokusera på en relation, utan två 

kommer vara i största fokus och sedan kommer dessa ställas i relation till många andra. De två 

relationerna som analyseras mest är Ella Rosa Isabels mammas och pappas separata relationer. 

Boken består av 30 sidor och på sida 15 och 16 redogörs det för barnet Ella Rosa Isabel och hennes 

familj. Texten på sida 15 kommer att redogöras för i ett blockcitat nedan på grund av citatets 

säregna struktur.

MIN FAMILJ

är jag som heter

Ella Rosa Isabel

mamma Lina

och Viktoria

pappa Peter

och Carl-Johan (Tidholm, 2009, s.15)

På nästkommande sida (Tidholm, 2009, s. 16) illustreras Viktoria och Lina sida vid sida i siluetten 

av ett hus. Detsamma gäller för Peter och Carl-Johan som även de står bredvid varandra i ett 

identiskt hus dock till höger om det första huset. Mellan huset går det en klädlina där ett linne 

hänger. Varken Viktoria och Lina eller Peter och Carl-Johan vidrör varandra, dock står Peter och 

Johan närmare varandra än de två förstnämnda karaktärerna. 

Ambjörnsson redogör för att sexualitet kan identifieras genom ens fysiska handlingar. Bland annat 

genom kyssar, kramar samlag men även avstånd från detta (Ambjörnsson, 2006, s. 36). Utifrån 

Ambjörnssons redogörelse för sexualitet som handling kan det utläsas att ingen sexuell handling 

utspelar sig mellan de två olika hushållen, varken i text som i bild. Det är ett tydligt avstånd från 

dessa handlingar som inte är exklusivt för de nämnda karaktärerna, utan detta gäller även alla andra 

karaktärer som är med i boken, äldre som yngre karaktärer. Diskursen som utläses här är att sexuellt 

kodade handlingar inte synliggörs oavsett sexualitet.
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6.2 Tema 2 - Sexualitet som identitet

Definition av identitet i relation till sin sexuella läggning utifrån begrepp som bland annat 

heterosexuell, bisexuell, homosexuell eller pansexuell (Ambjörnsson, 2006, s. 36).

Barnbok A - Jag vill ha baklava

Som tidigare nämnt i tema 1 så illustreras mammorna endast på tre sidor av hela boken som är 

sammanlagt 28 sidor. Mamma och mamma Rita ses endast tillsammans på bild en av de sista 

bilderna i boken, där de inte vidrör varandra utan endast är i samspel med sina barn. Detta då det 

mindre barnet står på ena mamman och räcker fram baklava till den andra mamman. I text så 

benämns eller citeras mammorna, tillsammans eller var för sig på sammanlagt sex sidor. Här nedan 

kommer ett par utdrag av citat från boken.

- Snälla mamma, gör baklava ikväll!

- Bacalau? sa mamma. Torkad fisk? (Güettler, 2010, s. 3)

När vi kom hem ringde min andra mamma Rita och frågade vad hon skulle 

handla.

- Köp ba-kla-va!

- Bara klava? Vad är klava? Är det nyttigt? Är det billigt?

- Det är världens godaste. 

- En annan gång, sa Rita. (Güettler, 2010, s. 4)

Efter maten gick mamma och Rita iväg på dumma möten (Güettler, 2010, s. 5)

I bild så är det tydligt att mammorna och deras relation inte ligger i fokus då de visas och benämns 

vid få tillfällen i relation till barnbokens längd. Mammorna ses även som separata från varandra då 

de aldrig samspelar med varandra utöver en enstaka gång via det mindre barnet på sida 23. I texten 

är det även tydligt att det finns en särskiljning av de båda mammorna då den första mamman 

benämns som endast “mamma” medan den andra mamman benämns som “mamma Rita” första 

gången och efter det som endast “Rita”. 

Kåreland och Lindh-Munther diskuterar hur språket kan analyseras för att förstå sig på hur individer 

framställs utifrån föräldrarollen. Benämningar och namngivningar av föräldrar kan ha påverkan på 

hur karaktärer ses som mer eller mindre i en föräldraroll utifrån deras identitet. Karaktärer som inte 
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benämns som huvudsakligen förälder är därmed i första hand inte förälder, utan identifieras i 

huvudsak som något annat (2005, 141). Utifrån Kåreland och Lindh-Munther kan det tolkas som att 

mamma Ritas identitet inte huvudsakligen är att vara förälder. Mamma Rita benämns först som 

“mamma Rita” och efter den initiala introduktionen av henne som karaktär så förenklas hennes 

tilltalsnamn till endast “Rita”. Det kan även tolkas som att mammas hela identitet är att vara en 

förälder då hon endast benämns som mamma. Det kan utläsas då mamma inte har ett tilltalsnamn 

som Rita utan mammas identitet blir konstruerad och reducerad att vara en mamma och inget annat. 

Här kan det tolkas som om att mamma är den huvudsakliga och mer berättigade föräldern till det 

mindre barnet eftersom berättelsen skildras ur det mindre barnets perspektiv. I kontrast till mamma 

ses Rita som den sekundära föräldern till det mindre barnet och får därmed en mindre legitim 

föräldraroll än mamma. Här är en diskurs läsbar om hur föräldraskap struktureras utifrån hur olika 

föräldrar benämns. 

För att försöka förstå varför Rita inte framställs som en likvärdig förälder som mamma kan denna 

relation analyseras utifrån heteronormen. Enligt Rosenberg kräver heteronormen att den 

heterosexuella matrisen upprätthålls med hjälp av två kön och två genus som sedan paras ihop 

vilket skapar heterosexuella relationer. Heterosexuella relationer blir därmed socialt obligatoriska 

och allt annat är socialt oacceptabelt (2002, s. 71). Det kan tolkas som att mamma och Ritas relation 

redan från början inte ses som socialt acceptabel enligt heteronormen. Detta kan ha lett författaren 

och illustratören till att ta bort, eller censurera, Ritas identitet som likvärdig förälder på grund av 

deras homosexuella relation. Det är svårt att avgöra, om det ens är möjligt, att detta var författarens 

och illustratörens huvudsakliga mening. Dock utifrån deras gestaltning av ett homosexuellt 

föräldrapar visar det sig att det tydligt är avvikande i hur språket används för att definiera de två 

mammorna som olika mycket äkta förälder. Detta kanske på grund av avsaknaden av en manlighet 

som enligt Rosenberg krävs för att upprätthålla den heterosexuella matrisen. Diskursen som går att 

utläsa här är att heteronormen avfärdar homosexualitet. 

Olika sexuella läggningar som heterosexuell, homosexuell med mera kan användas för att 

identifiera någons sexuella identitet, menar Ambjörnsson (Ambjörnsson, 2006, s. 36). Utifrån 

Ambjörnssons tankar om sexualitet som identitet går det att utläsa att mamma och mamma Rita inte 

definieras som specifikt homosexuella. Det går att säga att de båda är föräldrar i olika grad till det 

minsta barnet. Det är dock inget som indikerar på att deras sexualitet påverkas av deras 

gemensamma vårdnad av barnet eller det faktum att de båda kallas för “mamma”.
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Barnbok B - Lill-Zlatan och morbror raring

På framsidan av boken så står det “Lill-Zlatan och morbror raring” (Lindenbaum, 2006), där den 

första delen av texten “Lill-Zlatan” står i stora grova bokstäver med stark rosa färg. Den andra delen 

av text “och morbror raring” är svart i ett skrivstils aktigt typsnitt och betydligt mindre än den första 

delen av text. Morbror raring alltid har färgglada och mönstrade skjortor i olika nyanser av rött, 

grönt, gult, blått, vitt på sig, parade med mörka byxor och svarta spetsiga skor. Morbror raring har 

även olika accessoarer som rosa solglasögon och örhängen. 

Stadin beskriver hur färg kan kategoriseras och appliceras på kön utifrån stereotyper utformade av 

normer. Att mörka och dova färger så som grått, svart och blått ses som manliga färger och därmed 

ska bäras av män för att upprätthålla normen av ett färgkodat genus och kön (2010, 18-19 & 94). 

Utifrån Stadin kan det tolkas som att morbror raring bryter mot de köns och genus stereotypa 

normer som han förväntas följa. Eftersom att de kläder och accessoarer som morbror raring har på 

sig kan klassas som motsatsen av manliga kläder innebär det att han kan uppfattas ha kvinnligt 

kodade kläder och accessoarer. Därmed kan det tolkas som att bryter morbror raring mot de 

stereotypa normerna om vad manligt och män förväntas vara.

Det märks att Steve inte är van att gå på bio. Han fattar ingenting.

Det är bara Tommy som gråter när en hund dör (Lindenbaum, 2006, s. 12).

I ovanstående citat från boken så illustreras morbror raring även gråta med en tår som rinner ner 

från kinden och att han torkar bort den med sin hand. Steve å andra sidan sitter brevid och gråter 

inte, utan blundar istället med armarna i knät. Nikolajeva argumenterar för hur normer kring genus 

och könsstereotyper tydligt särskiljs i gestaltning. Män/pojkar förväntas vara, enligt Nikolajeva, 

känslokalla, starka, aggressiva, skyddande och kvinnor/flickor förväntas vara aggressionshämmade, 

emotionella och sårbara (2004, s. 129). 

Utifrån citat och bildbeskrivning ovan kan det tolkas som att morbror raring bryter mot stereotypen 

om vilka egenskaper män förväntas ha. Nikolajeva nämner att män ska vara känslokalla och starka, 

vilket morbror raring bryter avsevärt mot. Morbror raring kan tolkas ha de egenskaper som kvinnor 

förväntas ha, som att vara emotionell och sårbar då han öppet gråter och torkar bort sin tår. Detta i 
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relation till Steve som kan tolkas upprätthålla de stereotypa uppfattningarna om manlighet då han 

inte gråter eller öppet visar känslor. I och med detta går det att konstatera två diskurser. Den första 

handlar om hur män förväntas bära en viss typ av färg på sina kläder för att inte ses som avvikande. 

Den andra innebär att en syn av hur män förväntas bete sig utifrån genus och könsstereotyper. 

Heterosexuella normer, enligt Bengtsson, påverkar de förväntningar utifrån kön som finns i 

samhället. Att individer förväntas göra heterosexuella val utifrån deras kön och att de ska agera 

utifrån deras kön. När individer av det manliga könet bryter mot det förväntade normativa 

könsmönstret genom att agera eller bete sig kvinnligt kan dessa individer bli sedda som “tjejiga”, 

“fjolliga” och “bögiga” (2008, s. 32-33). Här kan det tolkas som att morbror raring bryter mot de 

normer som existerar kring kön vilket gör att han uppfattas vara fjollig. Detta betyder att morbror 

rarings identitet utifrån sexualitet kan tolkas utifrån hans beteende utifrån könsnormer att han är 

homosexuell, utan att detta tydliggörs i texten. Diskursen som går att utläsa här är att 

heterosexualitet är normen i samhället. 

Sexualitet som identitet är enligt Ambjörnsson ett sätt att definiera sexualitet utifrån ens sexuella 

läggning. Den sexuella läggningen kan vara begrepp som heterosexuell, homosexuell med mera 

(Ambjörnsson, 2006, s. 36). Utifrån Ambjörnssons tes om sexualitet som identitet så är det svårt att 

tolka morbror rarings relation till Steve som homosexuell, då detta aldrig sägs rakt ut i text eller 

bild. Snarare går det att tolka utifrån Stadin och Bengtsson teorier om kvinnligt och manligt kodade 

färger och könsstereotyper att morbror raring i sig kan ses som en homosexuell man. Den diskurs 

som går att tydas är att män kan tolkas som homosexuella när de bär specifika färger och beter sig 

på ett feminint kodat sätt.

Barnbok C - Malins mamma gifter sig med Lisa

Som beskrivits i tema 1 så går det att tolka att mamma Siv och Lisa har en romantisk relation som 

går att utläsa ur deras ömsesidiga känslor och handlingar som kan kodas som sexuellt handlande. 

Men för detta tema så kommer mamma Siv och pappa vara huvudfokus för denna analys. De 

personer och deras relationer som kommer att analyseras är mamma Siv, pappa, bitvis Lisa och 

ytterst sällan Niklas.

I början av boken så presenteras några nyckelkaraktärer i Malins familj vilket är mamma Siv, Lisa, 

pappa och Niklas. Först presenteras mamma Siv med “Malins mamma ska gifta sig med Lisa. 
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Malins mamma, Siv, älskar Lisa och Lisa älskar Siv” i text. Sedan presenteras även pappa och 

Niklas i text “Det är pappa och hans kille Niklas som kommer för att hämta dem…” (Lundborg & 

Tollerup, 1999, s. 1 & 3). Med hjälp av bild så går det att utläsa att Malin illustreras tillsammans 

med mamma Siv och Lisa sju gånger men Malin illustreras aldrig ensam tillsammans med endast 

pappa och Niklas. En gång ses Malin vara ensam med pappa på en egen sida. Dock ses Malin, 

mamma Siv, Lisa, pappa och Niklas tillsammans på samma bild tre gånger i boken. Det illustreras 

även att Malin konverserar med Lisa mitt i natten med mamma Siv liggandes i samma säng som 

Lisa. 

Utifrån hur många gånger som Malin illustreras med mamma Siv och Lisa respektive med pappa 

och Niklas går det att tolka att Malin bor tillsammans med mamma Siv och Lisa. Även utifrån det 

faktum att pappa och Niklas kommer och hämtar Malin, mamma Siv och Lisa indikerar på att de 

bor i olika hem. Mamma Siv och pappa är de enda som benämns med föräldrar titlar. Trots att 

mamma Siv och Lisa gifter sig så ges inte Lisa titeln som styvmor, plast-mamma eller liknande 

föräldra titel och Niklas benämns aldrig som något annat än just Niklas.

Kåreland och Lindh-Munther förklarar att föräldraroller kan analyseras utifrån språket. Hur 

karaktärer som föräldrar namnges och benämns kan visa på skillnader i hur olika föräldrar ges en 

större eller mindre identitet som förälder och i vissa fall inte alls. Om en karaktär inte alls får sitt 

föräldraskap tydligt utstakat överhuvudtaget kan denna karaktär ses som något annat än 

huvudsakligen förälder (2005, s. 141). Utifrån Kåreland och Lindh-Munthers definition av 

föräldraskapets validitet utifrån språk går det att utläsa att mamma Siv och pappa är de 

huvudsakliga föräldrarna för Malin. Detta då de är de enda som benämns som just “mamma” och 

“pappa” medan Lisa och Niklas benämns för deras egna namn. Det går även att utläsa att pappa är 

den huvudsakliga föräldern då han inte benämns som något annat än just pappa medan mamma Siv 

benämns som både förälder och egen person, Siv. Detta kan ses gå emot hur deras fysiska föräldra 

roll i boken illustreras. Trots att mamma Siv och pappa benämns som huvudsakliga föräldrar så ses 

Malin bo hos och spendera majoriteten av sin tid med mamma Siv och Lisa. Detta kan förklaras 

med hjälp av en biologisk aspekt ur hur föräldraskap kan se ut. En förklaring av detta kommer det 

redogöras för här nedan. Det kan tolkas som att mamma Siv och pappa får föräldrarolls titlar då de 

är biologiska föräldrar till Malin. En diskurs som går att utläsa här är en syn på språket som en 

förmedlare av normer och könsroller. 

24



På sida 17 visas det i texten att Malin frågar sin mamma om hur barn blir till. På samma finns det en 

bild på en burk med små grodyngel liknande varelser i med en lapp hängande från som det står 

“Malin-Frön” på. Nedan är ett utdraget blockcitat från sida 17. 

• Mamma, hur kommer egentligen bebisen in i magen?

• Från början är det små frön som simmar in i magen där det ligger ett pyttelitet ägg och 

väntar, svarar mamma. 

• Blomfrön? undrar Malin.

• Nä, inte blomfrön, skattar mamma. Det är särskilda små bebisfrön som finns hos 

pappan. Malin funderar en stund.

• Fick du sådana frön av pappa? 

• Javisst, svarar mamma, en hel burk full med små simmande frön. 

• Var jag ett av de där små fröna? undrar Malin nyfiket. 

• Ja, det kan man säga. Lisa hjälpte till att putta in fröna i min mage så att de kunde 

simma omkring där inne. Plötsligt var det ett frö som krockade med det lilla ägget och 

det var då som du blev du (Lundborg & Tollerup, 1999, s. 17).

Ambjörnsson påstår att barnalstrande har i historien varit synonymt med heterosexualitet, även om 

det inte stämmer i dagens samhälle. Heterosexualitet och dess livsstil är inte obligatoriskt för 

människosläktets överlevnad, det enda som krävs är att kvinnor blir gravida med ett visst sorts sex, 

oavsett deras sexuella läggning (2006, s. 53). Utifrån Ambjörnssons påstående om heterosexualitet 

och barnalstrande kan det tolkas som att mamma Sivs och pappas sexualitet inte bestäms av deras 

föräldraskap. Detta då mamma Siv är gift och lever med Lisa och pappa har en kille som heter 

Niklas. Dock går det inte att applicera Ambjörnssons påstående om hur barn blir till med ett visst 

sex på hur Malin blev till. På sida 17 står det tydligt “Lisa hjälpte till att putta in fröna i min mage” 

vilket indikerar på att mamma Siv och pappa inte hade ett visst sex tillsammans i skapandet av 

Malin. Snarare var det en handling mellan mamma Siv och Lisa som gjorde Siv gravid med Malin, 

såklart med pappas “Malin-Frön” som hjälp. Utifrån Ambjörnssons beskrivningar om vad som 

krävs för att ett barn ska bli till, genom samlag mellan kvinna och man, kan det tolkas att mamma 

Sivs och pappas gemensamma barnalstrande delvis uppfyller teorin om hur barnalstrande går till. 

Dock inte tanken om att ett visst sex medför barn till världen, då mamma Siv, Lisa och pappa har 
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visat på motsatsen. Här tydliggörs en diskurs om att det finns en tydlig norm av hur barn blir till.

Ambjörnsson förklarar att sexualitet kan ses som en identitetsaspekt utifrån sin sexuella läggning, 

till exempel heterosexuell eller homosexuell (Ambjörnsson, 2006, s. 36). Utifrån Ambjörnsson och 

bild- och textanalysen går det att tolka att mamma Siv och pappa inte lever i en heterosexuell 

relation trots att de biologiskt sett har alstrat barn tillsammans. Det går dock att utifrån deras 

giftermål, samliv och romantiska relation tolka att mamma Siv och Lisa har en homosexuell relation 

tillsammans trots att deras sexuella läggning aldrig uttalas konkret. Diskursen som går att utläsas 

här är att det finns flera sätt att leva än i ett heteronormativt parförhållande. 

Barnbok D - Jösta och Johan

Giraffen Jösta och giraffen Johan de går och går. De har levt på Stäppen i många, 

många år. Det har varit fina dagar där de sprungit omkring och tunga dagar där de 

gjort rakt ingenting. Nu när tiden är kommer att slå sig ner, undrar de båda, det där 

livet - är det inte mer? Är det bara vi och sen är det slut? Var är alla skojiga 

barnatjut? För visst är det så att de båda vill ha barn. Fast de är av samma sort, 

likadan och likadan (Skåhlberg, 2010, s. 1).

Eftersom Gösta (sic) är en han och Johan likaså, är det liksom svårare att barnet 

kunna få. De letar och letar men hittar inte minsta unge, hittar faktiskt ingenting! 

Kom!, ropar Johan, vi ger oss ut på stäppen och ser oss omkring! Kanske finns där 

ett barn som behöver en familj, som säger ja, jag blir ert barn om ni vill! 

(Skåhlberg, 2010, s. 4).

Det ovanstående blockcitatet är utdraget från sida ett och fyra i barnbok D. I bild illustreras Jösta 

och Johans relation genom att de står bredvid varandra utan beröring på sida två som svar på första 

sidans text påstående om deras långvariga samliv. Samtidigt som de på sida tre illustreras leta efter 

en unge genom att kolla runt omkring sig efter barn i deras omgivning. 

Ambjörnsson proklamerar för hur sexualitet styrs av en hierarkisk ordning där heterosexualiteten 

ses som mer önskvärd för samhällets och människosläktets överlevnad. Detta reducerar 

homosexualiteten till avvikande och icke önskvärd ur ett samhälls och barnalstrande perspektiv. 
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Denna hierarki går ut på att heterosexuella par förväntas ingå äktenskap och sedan biologiskt alstra 

barn med varandra, till skillnad mot homosexuella som inte förväntas reproducera (2006, s. 62-63).

Utifrån Ambjörnssons mening om sexuell hierarki går det att tolka att Jösta och Johan i sin 

outtalade homosexualitet strävar efter att uppnå det heterosexuella idealet i hierarkin (av sexualitet). 

Detta då både Jösta och Johan uppfattas vilja ha barn vilket skulle förgylla deras liv och ge det 

mening. I texten görs det en tydlig särskiljning på att Jösta och Johans relation inte är som alla 

andras när det kommer till reproduktion. Det redogörs i texten på sida ett, “För visst är det så att de 

båda vill ha barn. Fast de är av samma sort, likadan och likadan” (Skåhlberg, 2010, s. 1). Här går 

det att tolka att denna likhet kan vara problematiskt eller avvikande i syftet och önskan till att 

reproducera eller skapa familj. Det kan tolkas utifrån Ambjörnssons åsikt om att Jösta och Johans 

önskan om att reproducera kan ses som att det bryter mot en viktig heteronorm och därmed målas ut 

som avvikande. Detta då Jösta och Johan inte följer den förväntade homosexuella livsstilen att inte 

reproducera eller alstra barn. Den diskurs som går att tyda här är att homosexuella kan sträva efter 

att anpassa sig till heteronormativa strukturer. 

Liljeström och Kollind förklarar normer utifrån begreppet familj, att familj är en institution mellan 

en man och en kvinna. Mannen och kvinnan har här två identiteter, det första är att vara en 

samhällsvarelse, en medborgare med andra ord. Den andra identiteten är att vara en könsvarelse där 

individen ses som en varelse kapabel till biologisk reproduktion som också ses som nödvändig 

(1990, s. 10-13). Enligt Liljeströms och Kollinds redogörelse för normer och familj kan det utläsas 

ur bild- och textanalys att Jösta och Johan kan ses vilja skapa och tillhöra en familj. Texten förklarar 

hur de känner att livet inte är komplett med endast deras relation utan att det krävs ett barn för att 

uppfylla den tomhet som de känner inför livets resterande dagar. Dock går Jösta och Johans relation 

emot det grundläggande kravet om att en familj består huvudsakligen först av en man och en kvinna 

och även kravet om biologisk reproduktion. Eftersom de båda är hanar är det inte möjligt att Jösta 

och Johan reproducerar med varandra exklusivt, då ingen av dem bär på ägg som i sin tur kan bli 

fertiliserade 

Sexualitet som identitet är enligt Ambjörnsson ett sätt att kategorisera och förstå sig på sexualitets 

begreppet. Att identifiera sig som homosexuell eller heterosexuell är ett sätt att benämna sin 

sexualitet (2006, s. 36). Utifrån Ambjörnssons definiering av sexualitet går det att utläsa att Jösta 

och Johan inte ser sig själva eller ses av andra som ett homosexuellt par. De säger aldrig i bokens 
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gång att de lever i en homosexuell relation, inte att de har romantiska känslor för varandra och inte 

heller att de ser sig själva som ett par. Dock är det svårt att tolka det outsagda då bild avgör att de 

ofta tittar på varandra med ett leende och även ett tolkat varmt ansiktsuttryck. Trots detta finns det 

inte mycket om indikerar på att Jösta och Johan nödvändigtvis identifierar sig som homosexuella, 

utan de kan lika väl ses som nära vänner som skaffar barn och familj tillsammans. 

Barnbok E - Så gör prinsessor

På sida 22 och 23 i boken Så gör prinsessor illustreras det hur prinsessan träffar och interagerar 

med en prins. Texten, som börjar på sida 22 och går över till sida 23, lyder “Och har prinsessor tur, 

kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins… som de kan gifta sig med” (Gustavsson, 2003, 

s. 22-23). Bilden på sida 22 visar hur prinsessan hjälper prinsen ut ur en grotta genom att dra upp 

honom med en hand. Vidare på sida 23 står de ritade bredvid varandra hållandes i handen, leendes 

mot varandra i till synes högtidliga och dekorativa kläder. I luften flyger det rosa hjärtan, glada djur 

som har samlats sig omkring dem och två fåglar håller upp slutet av prinsessans mantel i luften. 

Enligt Ambjörnsson finns det en stark hierarkisk heteronorm när det kommer till sexualitet, 

förväntat ansvar och den tillhörande acceptansen. Enligt heteronormen förväntas heterosexuella par 

att gifta sig och skaffa barn, detta för att bidra till människosläktets överlevnad. I kontrast till detta 

har inte homosexuella par samma krav av reproduktion och därmed inte samma legitimitet i sitt 

parbildande som heterosexuella har. Detta gör att heterosexuella par är mer accepterade och 

uppskattade än homosexuella par (2006, s. 62-63). Utifrån genomgången av barnboken och 

Ambjörnssons redogörelse för heteronormens hierarki så går det att utläsa en tydlig gestaltning av 

en hierarkisk heteronormativitet. I texten går det att utläsa hur prinsessan förväntas att gifta sig, 

trots att hon endast är ett barn vilket kan tolkas vara en vuxen handling. I formuleringen i valet av 

partner konstateras endast det manliga könet som alternativ kommande giftermål, vilket utrönas ur 

“en kung eller en snygg prins”. I uteslutandet av andra valbara kön vad gäller giftermål kan det 

tolkas som att prinsessan antingen gestaltas som heterosexuell eller att hon konstrueras som det. 

Språket tydliggör att det endast är manliga pronomen som är lämpliga för prinsessan och utesluter 

kvinnliga pronomen som andra prinsessor eller drottningar. Detta kan vidare tolkas som att 

prinsessan konstrueras till heterosexuell för att bekräfta och förstärka den hierarkiska heteronormen. 

Det går här därmed starkt att utläsa diskursiva element av heteronormativitet där det heterosexuella 

är mer önskvärt än det homosexuella.
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På båda sida 22 och 23 illustreras prinsessan i två olika klänningar och höga skor, både 

klänningarna och skorna är färgade i olika rosa nyanser. Prinsen å andra sidan illustreras i dovt blåa 

långa byxor och en lång röd tröja med dova blåa knäppningar i fram. Enligt Stadin finns det en 

historisk aspekt vad gäller färger och könsstereotyper. Dova och mörka färger som svart, grått och 

blått kopplats i dagens samhälle till män och pojkar, medan motsatsen av dessa färger har kopplats 

till kvinnor och flickor (2010, s. 18-19 & 94). Utifrån Stadins tankar kring färg i relation till 

könsstereotyper går det att utläsa en särskiljning mellan hur prinsessan och prinsen representeras. 

Prinsessan illustreras i typiskt feminina färger som olika nyanser av rosa, kontra prinsen som 

illustreras med mörka dova blå byxor och knäppningar på hans röda långärmade tröja. Prinsessan 

och prinsen gestaltas här som ideal i relation till sina kön, tolkningsvis för att affirmera samhällets 

könsstereotyper. I sin tur, i och med bekräftandet av könsstereotyper förstärks även 

heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen som kräver två olika kön och genus 

(Ambjörnsson, (2002, s. 71). Här går det att utläsa diskurser om heteronormativa aspekter som 

särskiljning av två kön. 

Sexualitet som identitet är enligt Ambjörnsson en identitetsmarkör utifrån sin sexuella läggning som 

bland annat homosexuell eller heterosexuell (2006, s. 36). Med utgångspunkt i Ambjörnssons 

definition av sexualitet som identitet går det att tolkas att prinsessan representeras som 

heterosexuell. Detta är inget som sägs rakt ut i text eller bild, men något som går att antas då 

prinsessan förväntas endast välja en manlig partner för framtida giftermål. Diskursivt sett går det att 

utläsa en heteronormativ diskurs om att flickor förväntas vilja gifta sig med pojkar eller män.

Barnbok F - Min familj

I denna bok så illustreras tolv barn och deras familjer med bild och text. Det är en stor variation i 

familjerna utifrån antalet individer, föräldrar, mor- och farföräldrar, husdjur och gosedjur. Som 

tidigare nämnt i tema 1 så ligger fokus på ett barns familj som utmålas på sida 15 och 16. Texten på 

sida 15 kommer likt i tema 1 att redogöras för i ett blockcitat här nedan. 

MIN FAMILJ

är jag som heter

Ella Rosa Isabel

mamma Lina

och Viktoria
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pappa Peter

och Carl-Johan (Tidholm, 2009, s. 15).

I texten så redogörs det för Ellas familj bestående av mamma Lina och Viktoria samt pappa Peter 

och Carl-Johan. Som jag tidigare har redogjort för i tema 1 finns det en uppdelning av hushållen i 

bild där mamma Lina och Viktoria illustreras tillsammans i ett hus och pappa Peter och Carl-Johan i 

ett separat hus bredvid. Även i texten så paras mamma Lina ihop med Viktoria och pappa Peter 

tillsammans med Carl-Johan.

Ambjörnsson förklarar att det finns en strukturell hierarki kring olika sexualiteter. Heterosexuella 

par anses vara mer önskvärda enligt heteronormen då de förväntas bidra till populationen via först 

äktenskap och sedan barnalstring. Kontra detta har inte homosexuella par samma förväntningar 

beträffande äktenskap och barnalstrande vilket medför ett mindre intresse och acceptans för 

homosexuella par (2006, s. 62-63). Utifrån Ambjörnssons tankar går det att utläsa att det finns en 

hierarki kring sexualitet som inte berättigar mamma Linas och Viktorias samt pappa Peter och Carl-

Johans underförstådda relationer. Eftersom Ella har en mamma, Lina, och en pappa, Peter så hade 

det enligt Ambjörnsson varit mer accepterat om Lina och Peter var illustrerade i samma hushåll 

istället för i separata hushåll. Detta för att följa och berättigas av den hierarki kring sexualitet som 

råder. Detta innebär att enligt den heterosexuella hierarkin så ses de två parens relationer som 

underlägsen och icke önskvärd. De diskurser som skulle kunna utläsas här är av heteronormativ 

karaktär då homosexuella relationer ses underlägsna heterosexuella relationer. 

Språk är en viktig aspekt i hur föräldraroller definieras, anser Kåreland och Lindh-Munther. Olika 

benämningar av föräldrar definierar hur människor ses som mer eller mindre föräldrar. En otydligt 

och avsaknad definition av föräldrarollen gör den oberättigad utifrån individens föräldraskap i 

relation till identitet. En person som tydligt får sin föräldraroll utpekad är mer legitim i sitt 

föräldraskap och i sin identitet som förälder (2005, s. 141). I blockcitatet ovan är det konstaterbart 

att det är mamma Lina och pappa Peter som är de primära föräldrarna för Ella eftersom de 

definieras som det. Viktoria och Carl-Johan har inga benämningar som skulle kunna tolkas indikera 

någon form föräldraskap eller ansvarstagande över Ella. Detta kan tolkas som att det är Lina och 

Peter är Ellas huvudsakliga familjemedlemmar medan Viktoria och Carl-Johan är sekundära vilket 

även indikerar på en uppdelning av familjen. De diskurser som går att utläsa här är att trots olika 

familjekonstellationer finns det en normativ syn på föräldraskap.
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Liljeström och Kollind förklarar att en familj är en institution mellan en man och en kvinna, som 

ses som samhälls- och könsvarelser. Könsvarelse innefattar den biologiska förmågan att alstra barn 

utifrån ens kön och kropp (1990, s. 10-13). Utifrån Liljeström och Kollinds definition av en familj 

är det möjligt att fastslå att Ellas familj tydligt bryter mot det traditionella familjebegreppet. Detta 

då det är lättare att utläsa ur bild- och textanalys att Lina och Viktoria respektive Peter och Carl-

Johan är i parrelation med varandra än att Lina och Peter har en parrelation. Denna paruppdelning 

är tolkningsbar trots att Lina och Peter definieras som föräldrar till Ella. Diskurser som går att 

tolkas här är att familjer kan tolkas på olika sätt som mer eller mindre socialt accepterade. 

Ambjörnsson förklarar att sexualitet kan förklaras utifrån hur en definierar sig själv i relation till sin 

identitet, som heterosexuell, homosexuell eller liknande (2006, s.36). Utifrån analys av barnboken 

och Ambjörnssons definition av sexualitet som identitet så är det svårt att konstatera att någon 

relation faktiskt existerar. Det som går att konstatera är att Ella har två individer i sitt liv som 

definieras som Ellas föräldrar, mamma Lina och pappa Peter. Dock kan det ej tolkas helt klart om 

de två är i en heterosexuell relation, är biologiska föräldrar eller separerade. Det enda som säkert 

går att utläsa är att de bor i olika hushåll med två andra individer, Viktoria och Carl-Johan. Även i 

dessa relationer så går det inte med säkerhet att tolka att Lina och Viktoria respektive Peter och 

Carl-Johan har homosexuella relationer med varandra på grund av bristfällig information. Detta då 

relationerna mellan de vuxna inte definieras tydligt och att en boende relation med en annan individ 

inte är underlag nog att tolkas som romantisk. 

7. Slutsats och slutdiskussion

I denna del kommer jag att avsluta studien genom att svara på syftet med en slutsats. Sedan kommer 

jag att svara på mina frågeställningar med en diskussion utifrån studiens resultat.

7.1 Slutsats

Denna studies syfte var att undersöka sex stycken nutida barnböcker utifrån hur sexualitet framställs 

och om de var normkritiska som de uppfattades vara. Detta med hjälp av det queerteoretiska 

perspektivet och de valda teoretiska begreppen. Utifrån min analys av barnböckerna, kopplat till 

queerteori och de teoretiska begreppen så kan jag dra slutsatsen om att det var ett väldigt blandat 
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resultat. Alla barnböcker framställer sexualitet via representation på olika sätt och framhäver i sig 

olika diskurser om sexualitet. Med hjälp av Ambjörnssons definition av begreppet sexualitet så blev 

det tydligt att det var svårt att utläsa karaktärernas sexualitet utifrån deras handlingar och nästintill 

omöjligt i relation till identitet. Gemensamt för samtliga böcker var dock att de både reproducerade 

och förstärkte heteronormativitet i olika grad och med olika medel som bild och text. Med hjälp av 

min analys, mitt teoretiska perspektiv och mina teoretiska begrepp så finner jag endast att en av sex 

barnböcker går att tolkas som normkritisk. Denna boken är Malins mamma gifter sig med Lisa, som 

tydligt framställer en romantisk och intim relation mellan två kvinnor i både text och bild.

7.2 Slutdiskussion

De litterära karaktärerna framställs, konstrueras och representeras med bild och text utifrån de 

individuella böckernas tema och berättelse. Böckerna innehöll övervägande fiktiva par som enligt 

olika internetkällor uppfattades vara icke heteronormativa. Trots denna allmänt rådande uppfattning 

om icke heteronormativitet så tolkar jag med min analys att fyra böcker (barnböckerna A, B, D och 

F) av sex inte går med säkerhet att kategoriseras som icke normativa. Min argumentation till varför 

jag inte vill kalla de par i dessa barnböcker icke normativa är avhängig den bristande informationen 

och den diskreta censuren. I ren ärlighet vill jag inte konstatera att någon av dessa fyra böcker 

nödvändigtvis har romantiska relationer. Samtliga relationer i barnböckerna A, B D och F skulle 

kunna tolkas som olika nära vänskapsrelationer med eller utan delad vårdnad av barn. Jag tolkar det 

som att vuxna i dagens samhälle ser på dessa böcker som icke heteronormativa vilket i sin tur 

översätts till homonormativa, något som barn inte nödvändigtvis kan utläsa självständigt. Om det 

inte sägs rakt ut, som i barnbok C, där det tydligt konstateras med fysiska handlingar i bild och 

klarspråk i text att de älskar varandra. “Malins mamma ska gifta sig med Lisa. Malins mamma, Siv, 

älskar Lisa och Lisa älskar Siv” i text (Lundborg & Tollerup, 1999, s. 1 & 3).

Utifrån de teoretiska begreppen är det tydligt avläsbart att heteronormativa strukturer appliceras på 

de underförstådda paren. Som till exempel när Jösta och Johan försöker anpassa sig efter en 

heteronormen genom att skaffa barn då de själva inte ser sitt liv komplett utan det. Eller när 

Morbror raring och Steves eventuella romantiska relation endast går att vagt tolkas utifrån en liten 

fysisk beröring av armar på sista sidan i boken. Även när mamma och mamma Rita nästintill aldrig 

ses tillsammans, har noll fysisk beröring av varandra och nära inget samspel med varandra utan 

barnens närvaro. Sist även Ellas familj, där de båda paren varken tittar, rör, pratar eller samspelar 
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med varandra utan endast illustreras tillsammans i varsitt hus. Här drar jag slutsatsen om att det 

finns en sammanhängande trend av censur påverkad av heteronormativa maktstrukturer.

Epsteins studie om hur icke heterosexuella framställs i barnlitteratur resulterade med slutsatsen att 

det gick att utläsa en hierarkisk ordning inom olika sexualiteter. De litterära karaktärerna utmålades 

som homosexuella, monosexuella, vita, kristna, medelklass stereotyper där deras sexualitet målades 

fram som problematisk (2012, s. 297-298). Likt Epsteins resultat kan jag konstatera att mitt resultat 

var likartat då även jag kunde kunde finna en hierarkisk ordning i hur olika sexuailteter framställdes 

och representerades. De relationer som analyserades kunde tolkas som monosexuella, där relationen 

endast inkluderar två personer. En skillnad i resultaten är dock att jag medvetet gjorde ett val av att 

inte analysera etnicitet, klass och religion utan fokuserade på just sexualitet och heteronormativitet. 

Ett exempel på hur den sexuella hierarkin visade sig är när prinsessan i barnbok E förväntas hitta 

partner av det manliga könet. När prinsessan väl har hittat prinsen så hyllas deras relation med 

flygande hjärtan och handhållning med djur och drakar som vittnar deras emotionella band. Medan 

morbror raring och Steve får kämpa med en motvillig Lill-Zlatan och som tidigare nämnt, endast 

visar ett minimalt tecken på fysisk ömhet mot varandra med en omfamning av armarna. Här går det 

tydligt att se en censur i hur andra sexualiteter än heterosexualitet framställs och vilka handlingar 

och identiteter de får eller inte får utföra.

Lesters vetenskapliga artikel undersöker om och hur västerländska barnböcker med LGBT tema 

förstärker och återskapar heteronormativa mönster. Lesters slutsats var att dessa böcker som 

misstänkt både återskapade och förstärkte stereotypa könsnormer och heteronormativa strukturer på 

olika nivåer trots att detta inte var barnböckernas syfte. Bland annat genom att förstärka ytterligare 

former av förtryck som i sin tur förstärkte heteronormativa strukturer. Lester undersökte en rad 

olika aspekter som intersektionalitet, manliga karaktärers beteende, barnalstrande, klass, etnicitet 

och monogami (2014, s. 261). Som Lester kunde jag konstatera samma slutsats, att mitt urval av 

böcker i majoritet återskapade och förstärkte heteronormativa strukturer. De heteronormativa 

strukturerna framställde icke heterosexuella som avvikande i jämförelse med heterosexuella. Dock 

hade jag och Lester inte samma tillvägagångssätt eller fullt ut samma undersökningsunderlag då 

Lester utförde en större studie. Lester undersökte därmed en del aspekter som jag inte undersökte, 

bland annat etnicitet, klass, monogami , intersektionalitet och endast manligt beteende. Jag valde att 

undersöka utifrån ett queerperspektiv både manligt och kvinnligt beteende. 
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DePalmas studie undersökte 27 barnböcker med syftet att undersöka sexuell jämlikhet. Det resultat 

som DePalma kunde fastställa var nödvändigheten av lärares kritiska förhållningssätt gentemot 

barnlitteratur användandet av det som material. DePalma konstaterade även att lärare självständigt 

måste skapa egna kriterier för vilka mått barnböckernas innehåll var tvungna att uppfylla utifrån 

lärarens egna undervisning. Kriterierna skulle därmed inte endast innefatta sexualitet och genus, 

utan även inkludera andra aspekter som var relevanta för undervisningen (2016, 842-843). Som 

tidigare nämnts så uppfattades samtliga barnböcker i mitt urval vara normkritiska eller queer enligt 

de fyra internetkällorna jag valde att inhämta data från. Det är på så vis enkelt att denna uppfattning 

om barnböckerna lätt kan spridas till alla som besöker dessa hemsidor och därmed influerar 

besökarna uppfattningar om de specifika barnböckerna. Det är inte ovanligt att verksamma inom 

förskola vänder sig till internet för inspiration av böcker. Därmed anser jag, likt DePalma, att det är 

viktigt att pedagoger verksamma inom förskola förhåller sig kritiskt till, analyserar materialet 

noggrant innan användning och skapar egna kriterier för barnböckernas innehåll. Detta för att 

säkerställa att barnböckerna är lämpliga för förskolans verksamhet, passar pedagogens arbetssätt 

och går i enlighet med läroplanen för förskolans mål och värderingar.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera utifrån denna undersökning att fem av de sex stycken 

barnböckerna inte går att kategorisera som normkritiska eller queera. Barnböckerna A, B, D, E och 

F gestaltar alla heteronormativa strukturer och mönster som antingen återskapar eller förstärker 

heteronormen. På så vis är det viktigt att förhålla sig kritiskt gentemot uppfattningar om barnböcker 

även om de kan uppfattas positiva. Kontinuerligt arbete med materialet är därmed basal för att 

optimera arbetet inom förskola. Detta ska göras genom analys och självskapade kriterier för att 

uppnå ens individuella arbetsmål i verksamheten och för anpassning efter läroplanen för förskola.

8. Förslag på vidare forskning

Det förslag på vidare forskning som jag skulle vilja se är mer djupgående forskning utifrån 

sexualitet som ämne av annan barnlitteratur men även i barnfilmer, media för barn, barnleksaker, 

barntidningar, barnprogram och liknande. 
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